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II. Materi dan Metode

1.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di lahan Balai Benih Induk Hortikultura

Pekanbaru. waktu penelitian ini dilaksanakan empat bulan yaitu dari bulan

Januari-Mei 2013.

1.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas benih padi varietas

Ciherang (Deskripsi pada Lampiran 1) dan pupuk yang digunakan adalah pupuk

urea, KCl, dan TSP. Bahan lainnya yang digunakan untuk pengendalian hama dan

penyakit berupa pestisida yaitu Tillo 500 SC, Prevathon 50 SC, Pretrocum 0,005

BB, dan Decis 250 EC, untuk mengantisipasi terjadinya serangan hama dan

penyakit. Alat yang digunakan adalah hand tractor, cangkul, rafia, parang,

timbangan digital, meteran, pancang dan handsprayer.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial

yang terdiri atas dua faktor.

Faktor pertama yaitu umur bibit setelah semai:

1. Umur bibit 7  hari setelah semai (U0)

2. Umur bibit 14 hari setelah semai (U1)

3. Umur bibit 21 hari setelah semai (U2)

4. Umur bibit 28 hari setelah semai (U3)
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Faktor yang kedua yaitu dosis pupuk Urea yang diberikan pada tanaman padi:

1. Dosis pupuk Urea 100 kg/ha (D1)

2. Dosis pupuk Urea 150 kg/ha (D2)

3. Dosis pupuk Urea 200 kg/ha (D3)

Setiap kombinasi diulang tiga kali sehingga terdapat 36 petak percobaan,

yang terdiri dari U0D0, U1D0, U2D0, U3D0…U3D3 dengan ukuran petakan 1,2

m x 1,5 m.

1.4. Pelaksanaan Penelitian

1.4.1. Persiapan Lahan

Persiapan awal untuk lahan penelitian adalah pembukaan lahan yang

dilakukan dengan menggunakan cangkul dan hand traktor, kemudian dilakukan

pembersihan gulma di areal sawah dan selanjutnya pembajakan lahan sawah yang

dilakukan dua tahap. Tahap pertama yaitu membajak tanah untuk penggemburan

dan yang kedua yaitu pembentukan petakan atau bedengan dengan ukuran tiap

petakan 1,2 m x 1,5 m dengan jarak antar bedengan 30 cm dengan jumlah

keseluruhan petakan yaitu 36 petakan. Persiapan pembukaan lahan penelitian ini

dilakukan 2 minggu sebelum tanam. Jarak tanam yang digunakan adalah 30 x 30

cm dengan jumlah bibit yang ditanam per lubang yaitu 2 bibit dan jumlah

populasi per petak yaitu 40 tanaman.

1.4.2. Persemaian

Langkah awal dalam bercocok tanam padi sawah yaitu melakukan

penyemaian padi. Lahan persemaian diperkirakan telah disiapkan 45 hari sebelum

bibit siap tanam. Sebelum dilakukan persemaian benih direndam selama 48 jam

agar bibit padi cepat berkecambah. Setelah itu benih siap untuk ditaburkan di
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lahan yang telah disiapkan khusus untuk persemaian benih padi tersebut. Cara

penaburan bibit yang akan disemaikan yaitu pertama mencampurkan pasir dengan

bibit yang telah disiapkan, guna untuk menghindari penumpukan bibit padi di

lahan persemaian atau menghindari ketika bibit yang akan dicabut setelah siap

tanam tidak ada yang berlebih dari perlakuan yang telah ditentukan yaitu dua bibit

per satu lubang tanam. Setelah benih ditabur di persemaian maka bibit diberi

jaring agar benih tidak diserang hama burung. Setelah bibit tumbuh merata maka

jaring tersebut dibersihkan dan bibit padi yang telah tumbuh dilakukan perawatan

hingga bibit padi siap untuk dipindahkan ke areal tanam.

1.4.3. Pemberian Perlakuan Umur Bibit dan Dosis Pemupukan Urea

Perlakuan umur bibit ini disesuaikan dengan perlakuan yang akan diteliti,

yaitu 7, 14, 21, dan 28 hari setelah semai (HSS). Dalam perlakuan umur bibit ini,

bibit yang ditanam yaitu 2 bibit per lubang tanam maksudnya yaitu setiap satu

lubang tanam ditanami dua anakan tanaman padi. Jumlah populasi perpetakan

yaitu 20 lubang tanam dengan 5 contoh tanaman perpetakan.

Perlakuan pemupukan diberikan mulai satu minggu setelah tanam artinya

setiap perlakuan pemupukan diberikan setelah bibit ditanam ke areal lahan

penelitian setelah berumur 1 minggu. Pemupukan diberikan tiga tahapan yaitu 1,2

dan 3 minggu setelah tanam. Selain pupuk urea, tanaman juga diberi pupuk KCl

dan TSP dengan dosis 50 dan 75 kg per/ha yang diberikan 2 kali yaitu pada saat

tanaman berumur 2 dan 6 minggu setelah tanam (perhitungan pupuk pada

Lampiran 2.).
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1.4.4. Penyiangan dan Pengendalian Hama Penyakit

Penyiangan gulma disesuaikan dengan kondisi lapangan, di mana

penyiangan ini dilakukan untuk membersihkan gulma yang tumbuh di areal

bedengan-bedengan penelitian. Penyiangan gulma dilakukan dengan cara manual.

Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi ini disesuaikan dengan

kondisi lapangan. Untuk pengendalian hama ulat penggerek batang dan walang

sangit digunakan insektisida Decis 250 EC dengan dosis 2 ml/liter air dan

Prevaton 50 SC dengan dosis 2 ml/liter. Pengendalian hama penggerek batang

dilakukan pada saat tanaman berumur 50 hari, dan pengendalian hama walang

sangit dilakukan pada saat tanaman mulai mengeluarkan malai dan ketika malai

mulai berisi gabah yang masih berbentuk cair atau putih susu.

Pengendalian hama tikus menggunakan Petrokum 0,005 BB dan diberikan

2-3 butir perlubang tikus petrokum ini diberikan mulai dari tanaman berumur 1

minggu setelah ditanam dan ketika tanaman berumur 60 hari. Begitu juga dengan

antisipasi penyakit yang menyerang sejenis jamur digunakan fungisida Tillo 500

SC dengan dosis 2 ml/liter air dilakukan pada saat tanaman mulai mengeluarkan

malai dan terlihat adanya serangan jamur. Pengendalian hama burung dilakukan

dengan memasang jaring di sekeliling lahan penelitian.

1.4.5. Parameter Pengamatan

1.4.5.1. Pertumbuhan Tanaman

Parameter yang diamati pada 5 tanaman contoh dari setiap petakan terdiri dari:

1. Tinggi tanaman
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Tinggi tanaman diukur pada akhir penelitian. yaitu dari pangkal batang sampai

ujung tertinggi dari tanaman padi tersebut.

2. Jumlah anakan produktif

Jumlah anakan dihitung pada anakan tanaman padi yang menghasilkan malai

buah padi, yang dihitung pada akhir penelitian dengan mengurangkan dua

tanaman induk.

3. Panjang malai (cm)

Panjang malai diukur dari pangkal malai sampai ujung malai pada akhir

penelitian, panjang malai dihitung dengan mengambil satu malai pada setiap

tanaman contoh.

4. Bobot 1000 butir gabah bernas diambil dari 5 tanaman contoh, yaitu dengan

penimbangan melakukan dalam setiap 1000 butir gabah kering yang berisi.

5. Jumlah gabah bernas per malai, diamati pada salah satu malai terbaik tanaman

contoh pada saat panen.

6. Jumlah gabah/malai

Perhitungan jumlah gabah/malai dihitung semua gabah baik gabah yang hampa

maupun yang bernas, jumlah gabah/malai dihitung dengan mengambil satu

malai pada setiap tanaman contoh.

7. Jumlah Gabah hampa/malai

Jumlah biji hampa dihitung pada 5 tanaman contoh dengan cara memilih

gabah-gabah hampa atau gabah yang tidak berisi, jumlah biji hampa dihitung

dengan mengambil satu malai pada setiap tanaman contoh

8. Persentase gabah bernas permalai, dihitung dengan rumus:

Jumlah Gabah bernas/malai x 100 %
Jumlah Gabah total/malai
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9. Bobot gabah/bedengan

Bobot gabah ditimbang dengan cara menjumlahkan gabah kering giling

tanaman padi pada setiap petakan.

1.4.5.2. Analisa Data

Analisis statistik dilakukan terhadap semua data hasil pengamatan dengan

menggunakan sidik ragam (uji F). Apabila pada sidik ragam peubah memberikan

pengaruh nyata dilakukan uji lanjut dengan DMRT (Duncan Multiple Range Test)

pada taraf uji 5%.

Yijk = µ + αi + βj + γk + (αβ)ij + εijk

Yijk = Respon pengamatan pada perlakuan umur bibit ke-i dan kelompok ke j

µ = Rataan umum pengamatan

αi = Pengaruh umur bibit pada taraf ke-i

βj = Pengaruh pemberian pupuk N pada taraf ke-j

γk = Pengaruh ulangan pada taraf ke-k

(αβ)ij = Pengaruh interaksi umur bibit (αi) dan waktu pemberian N (βj)

Eijk = Galat percobaan faktor A taraf ke-I dan faktor taraf ke-j dan ulangan

ke-k.
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Tabel 3.1. Sidik Ragam

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat F. Tabel
Keragaman Bebeas Kuadrat Tengah F. Hitung 0,05 0,01
(SK) (DB) (JK) (KT)
Kelompok r-1 JKK KTK KTK/KTG - -
U u-1 JKU KTU KTA/KTG - -
D d-1 JKD KTD KTB/KTG - -
U X D (u-1)(d-1) JK(U.D) KT (U.D) KT

(U.D)/KTG
- -

Galat (u.d-1)(r-
1)

JK KTG - - -

Total r.u.d-1 JKT - - - -

Keterangan:

Faktor Korelasi= Y2

a.b.c

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ Yijk
2 – fk

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKF) = ∑ Yi
2 – FK

d.r
Jumlah Kuadrat Faktor B (JKF) = ∑ Yi

2 – FK
u.r

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = ∑ Yi
2 – FK

u.d
Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor A dan B {JK(A.B)}= ∑ Yijk

2 – fk – JKA – JKB
r

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKA – JKB – JK(U.D) – JKK


